
Experiència ENXARTXAD

 “Àfrica en Companyia 2015”

Descripció de l'expèriencia:

En 2 paraules:

Àfrica…: Un continent diferent i proper, amable i desconcertant,
ple de riqueses humanes ocultes darrere la seva pobresa
econòmica.

…en Companyia: la de les
persones que ens acullen
(infants, joves i/o gent gran;
comunitats, famílies i/o
missioners), la dels
companys que
m’acompanyen, i la de Déu mateix present en cada ésser 
humà i en cada circumstància.

En 3 verbs:

1. Sortir del nostre petit món, travessar les fronteres que ens separen, i baixar a la Trobada
d'un continent ple de vida, a través del compartir inquietuds, somnis, tasques i projectes amb
persones concretes, que 'ens parlen des de la seva vida i amistat. 

2. Buscar Déu en aquesta Trobada, a través del compartir
la fe i  les celebracions,  de conèixer i  viure l'espiritualitat
ignasiana, i compartir l'experiència en comunitat. 

3. Canviar el  nostre  món  començant  per  nosaltres
mateixos, de forma que el nostre compromís brolli del cor
i marqui el nostre estil de vida, segons el model de Jesús
de Natzaret, que acull els més petits, que abraça els que
altres  exclouen,  que  cerca  els  que  altres  ignoren,  que
entrega el que altres guarden...

Dates de l'experiència: 

Té 3 fases indissolublement unides:

1) Preparació: quatre caps de setmana 
- 1) 28-29 març (Madrid)
- 2) 18-19 abril 
- 3) 16-17 maig
- 4) 7 juny (només diumenge).

2) A l'Àfrica: 5-6 setmanes.  Aproximadament entre: 2a setmana de juliol- 3a d'agost
2015.  (Es fixaran després de la selecció de candidats, de grups i llocs de destí, i es tancaran amb la
compra dels bitllets d'avió al maig)
3) Seguiment: Al menys un recés de cap de setmana d'aprofundiment i seguiment en
el darrer trimestre de 2015. 



Edat dels participants: 

Joves entre 20-25 anys (3r carrera mínim). 
Possibilitat d'excepcions limitades i justificades (per maduresa
i/o experiència prèvia significativa, etc.)

Període de pre-
inscripció i contacte: 
S'enviarà fitxa de pre-inscripció als que la sol·licitin a 
aquests correus: 

 Juanjo Aguado sj (juanjoaguado@jesuitas.es 
645876457) 

 Alexis Bueno sj (alexisbuenosj@gmail.com   
660445810)

 Álvaro Galera (alvarogaleraarias@gmail.com    
628078710)

Es recolliran aquestes sol·licituds fins l’1 de març 2015. Places limitades (24 màx.) 
Durant els meso de febrer i març es realitzarà la selecció de sol·licituds (mitjançant 
qüestionari i entrevista personal).

Requisits indispensables: 

1) Experiència prèvia significativa de voluntariat a Espanya (o un altre lloc).
2) Coneixement de francès mig o alt  (amb nivell  suficient para mantenir  conversa

fluida).
3) Disponibilitat per participar en les trobades prèvies i posteriors a l'experiència.

Lloc: 3 països de l'Àfrica Occidental: 

Camerun, Txad i Togo

(En funció del nombre participants i necessitats,
hi haurà fins a 5 llocs-projectes diferents).

El  lloc  de  destí  el  decideix  l'Equip  coordinador  d'Àfrica  en
Companyia, tenint en compte el perfil de cada participant, les
necessitats de cada lloc, la diversitat i integració dels diversos
grups. 

Preu: 1.700€
-  Inclou:  viatge  des  de  Madrid/Barcelona  al  país  de
destí,  assegurança, allotjament i  manutenció en el  lloc
de destí. 
-  No inclou: les trobades prèvies i posteriors al viatge,
de preparació, formació i seguiment.

Més informació: www.enxartxad.org i també www.facebook.com/AfricaEnCompania
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